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REPARTIMENT

PERSOHATJES ACTORS

DüNYA TOMASA. ..... Sra. Morera.

ERNESTINA, sa filla Srta. Guitart (E.)

DON LLEÓ, son pare Sr. Odena.

DON JOAN » Espinosa.

ANTONET, criat de don Lleó. . » Manso.

SERAFÍ » Fernandez.

PACO, lipo curt de vista. ... » Bonnin.

Gpoca actual.

Aquesta obra es propietat del autor y ningú, sense son permís, podrà

traduhirla, representaria ni reimprimirla. Los comisionats per la galeria

dramàtica La Escena Espanola, situada en lo carrer de Milans, 7, 3.er, i
.*

son los encarregats de concedir ó negar lo permís de representació y de

cobrar los drets de propietat.

Queda fet lo dipòsit que marca la lley.



ACTE ÚNICH
-3k:-

La escena representa una sala de la casa de D. Lleó. Porta al foro y late-

rals. A 1' esquerra un balcó que 's soposa dona al carrer. A la dreta,

una taula ab tinter, paper, plomas y alguns llibres; dos sillons y Ms

demés mobles, à gust del Sr. Director d' escena.

ESCENA PRIMERA

ANTONET, espolsant.

Lo nostre pa de cada dia! Si lo meu pare obria 'Is ulls

y 'm trobés ab una escombra à la mà y 'Is espolsadors

penjats ai coll, estich segur que fora tant gran lo dis-

gust que tindria que tornaria à morirse. Com que i'

ofici no dona, un hom te necessitat d' espavilarse y
buscar medis de subsistència pròpia. Al poch temps

d' haberse llogat aquet pis, va dirme la senyora To^
masa, si tindria cap inconvenient en ajudar un xich

à las criadas en lo desempenyo de las sevas funcions

y tal và ser V ajuda, qu' avuy casi ho faig tot. La se-

nyora, dos ó tres cops qu' he intentat indicarli de

un modo indirecte que la feyna guardava una des-

proporció molt gran ab la soldada, m' ha contestat

que «una mà renta I' altra y dugas la cara;» però jo,

per ara 1' únich que tinch net... es la butxaca; si po-

gués tornar à la situació en qu' estava quaranta anys

enrera no crech pas que tingués que fer certs papers!

Si hagués cregut al oncle Ramon avuy apedassaría

vidas y no sabatas. Pobre oncle! Encara 'm sembla

que 'I sento quan, aburrit per la meva poca aplicació.

I 6*71424
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va cridarme y và dirme: «Axis no pots seguir; es pre-

cís que fassis un determini; ó metge ó sabaté.» Vaig

obtar per V art de la pega y avuy la experiència m' ha

demostrat que molls dels primers deurían agremiarse

ab los segons. Però '1 fet, fet y val més que no hi

pensi ab lo passat que prou feyna 'm dona '1 present.

ESCENA II

ANTONET y ERNESTINA

Ernes. Antonet!

Ant. La senyoreta!

Ernes. Escolti: sab si han portat lo diari?

Ant. No, senyora.

Ernes. Li pregunto, perquè, '1 papà no tardarà y si no '1

trobava... Com que té aquet génil!...

Ant. Ditxós génil! Descuydi... vaig à veure si '1 reparti-

dor r ha deixat à la porteria.

Ernes. Si 'm fà '1 favor...

ESCENA III

Ernes. (Anant al balcó.) Tal com m' ho havia pensat!... Con-

tinua de plantón al cantó del adroguer. (Pausa.) Serà

possible que no 'm vegi, si mira M balcó dos cents

cops per minut.'* Vaig conéxel à casa de la tieta; và-

rem ballar, vàrem parlar... es à dir, parlar no, per

que r únich que va dirme, foren una colecció de

suspirs capassos de trencar lo cor més dú. Desde

aquell dia, s' ha convertit en la meva sombra, y m' es

completament impossible '1 donar un sol pas sense

poriarlo à quatre metros de distancia. (En aquet moment
cau en escena una carta que 's soposa tirada per en Paco.) Ay!

ay! qu' es axó.-^ (Cullinila.) Una carta, y deu ser d'ell.

No sé que fer... Nada; la llegiré y després... determi-

naré la linea de conducta que dech seguir. «Senyo-

reta: fins avuy lo deu Cupido s' havia entretingut

fentme unas Ueugeras pessigoilas; però '1 dia del sant



de la seva senyora lia, que vaig lenir 1' inmensa feli-

citat de véurela per primera vegada, 'm va airavessar

lo cor ab una fletxa, ahont s' hi veu gravada la seva

imatge. La ferida es mortal, y 1' únich que pot cu-

raria es vostè. Espero tranquil la seva resposta per

que no la crech capàs de ser lo butxí, del amor in-

mens que li professa son afectíssim y s. s. q. s. p. b.

Paco.»

ESCENA IV

DONYA TOMASA, ERNESTINA

Tom. Ja hi tornem à ser! Tot lo dia t passas llegint!

Ebnes. La mamà! (Confosa.) No... sí...

Tom. Bé; per axó no 't tornis vermella... Que 's aquet

paper que llegías.^

Ernes. No... no es... re... sab.í^

Tom. Veuràs, fésmen entrega... Sembla que t' hagin posat

una manxiula à cada galta!... Que hi portas à la mà,

que r amagas.f*

Ernes. Perdoni, mamà: però jo no tinch cap culpa.

Tom. Però de qué.^

Ernes. De que m' hagi escrit.

Tom. Axis estém! Veuràs, dom la carta y prou música.

(Ernestina li dona la carta, donya Tomasa la pren.) «Senyo-

reta: fins avuy lo deu Cupido s' havia entretingut

fentme unas lleugeras pessigollas...» Con qué, pessi-

gollas, eh? No seran malas las que li farà '1 teu papà,

(Fent acció de pegar.) si arriba à sabsr algo. Té: no la

vull acabar de llegir. Deu dir lo mateix que diuhen

tots.

Ernes. Li asseguro que no li he parlat més qu' una sola

vegada à casa de la tieta y desde aquell dia 'm segueix

per tot arreu, y, la vritat...

Tom. La vritat, qué?..

Ernes. Tanta constància es la causa de que no m' hagi si-

gut indiferent.

Tom. Bravo! Molt bé!

Ernes. Però si 'm segueix que vol que fassi?

Tom. Eiicarregarli que 's compri una crossa, pel dia que
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'I sogre li rompi una, cama. Com que te aquet génit,

que no admet dilacions, es precís qu' aquet amor
desaparexi antes que prengui mésinprement.

Ernes. Però mamà... no se si podré.

Tom. Com, que no podràs.'^

Ernes. Es tant dur lo tenir que...

Tom, Afartunadament lo valor que tú no tens... lo tin-

dré jo. (Sentantse à la taula escriu.) Vaig à escriureu du-
gas ratllas, que 'm sembla que faran el seu efecte.

(Llegint.) «Es impossible que las cosas continuin com
fins avuy.» Aquestas cuatre paraulas son 1' únich

medi que trobo per conjurar lo terratrèmol que se

'ns vindria à sobre si 'I teu papà arribés à saber algo.

Ernes. Ditxós papà.) Apenas 1' he estimat, que ja sé que
no podré olvidarlo.

Tom. Pots ben creure qu' esiich esgarrifada pensant en...

ESCENA V

Ditas y ANTONET

Ant. Lo diari.

Tom. Escolti. (Ponantlo al balcó.) Veu aquell jove qu' està à

la cantonada.^

Ant. Permetim un moment. (Se posa unas ulleras rompudas

que se las lligarà ab unas betas.) Dispensim, pero, un ser-

vidor sense 'Is ulls no hi veu gens. Ajajà...

Tom. No veu un jove encartonat que sembla fel d' una
sola pessa y que de tant en tant y ab molt descaro

mira cap aquí.^*

Ant. Si, senyora, si; ja 'I veig. Es aquelJ que porta pan-

talons de colo de mantega y unas ulleras que no ten.en

més que un sol vidre.

Tom. 'L mateix. Ara hi anirà y li donarà aquesta carta.

Ernes. Mamà!
Ant. Que linch qu' esperà resposta.^^

Tom. Solsament te qu' eniregarli.

Ant. Està molt bé.
" (Trucan.)

Tom. Quuan hagi complert l'encarrech ja 's dexa'rà veure.

(Tornan à trucà.)
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Lleó. (Desde dintre.) Cent mil llanseros!

Ant. Voy! (Sembla que gruny lo lleó del parque.)

(Surt y torna à entrar redera de don Lleó.)

ESCENA VI

Dits y DON LLEÓ

Lleó. He pensat qu' haguera tingut necessitat d' esbotsar

la porta! Vaya un modo dé ferme fe 'Is gegants! Sem-
bla que gosen fent tot allò que 'm mortifica. Cent
mil llancerosü! He pegat tres patadas à la porta que
ab un xich mes...

Ant. (M' hi jugo '1 cap que hi ha deixat las ferraduras
marcadas.)

Lleó. Estich de lo que 'n diuhen formas socials, fins à

quince centímetros per sobre '1 nivell del meu cap!

Reprimeixte 'I genit, posat camisa planxada ab uns

colls quals alas tenen la gràcia d' a^retarte 'I propi:

porta roba que per lo estreta t' ofega y per fi de festa

unas sabatas que 't fan caminar com si trepitjessis ra-

hims!.. Cent mil llancerosü! Lo dia que me enfadi...

(AErnestina.) Que fas tan parada.?^ Sembla impossible

que no 'm sentis...

Ant. (Ara li pega!)

Ernes. Perdona papà, jo...

Lleó. Escusas prou, però aquestas no 'm convencen. Por-

tam las sabatillas y ten present que se 't suplica '1

garbo. (Passejantse.) Espero que no 'm^vàs à tenir qua-

tre horas de plantón.

Ernes. Pobre de mi si sabia...) Voy desseguida papà...
(Se 'n và.)

Lleó. (Que continua passejantse.). Hi ha cosas que rebentan!

Ant. (Avuyfosy demà festa.)Senyoret, si no'm necessita...

(Fentli una reverencia.)

Lleó. Jo.^ Perquè vol que 'I necessiti si vostè no serveix

per res.

Ant. Perdoni. (Reverencia.)(Quina llàstima que 'Is llasseros

no r hagin vist may.)
(Se 'n và.)

Lleó. (Pausa; de promte.) Escolta Tomasa; no sabs pas, si

encara 'm tenian de pendre la mida.^
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Tom. No t' entench...

Lleó. Com que las sabatillas encara no han vingut...

Tom, Si ara mateix ha sortit d' aquí per anarlas à buscar!

Després no es gens estrany perquè ab aqueixos crits

que li fas 1' espantas, pobre criatura!

Lleó. Que vol dir, pobre criatura! Si 1' he espantada, que

prengui un antiespasmódich!

Tom. (Ditxós génit!) No^t' apuris, ja hi vaig jo... à darli

presa.

ESCENA VII

DON LLEÓ

Després diran que tinch mal génit! Si un hom se

conté y no sé perquè!... Y ab tot y axó aquestas sa-

batas sembla que 'm rosseguin los peus. (Agafa'l diari

qu' haurà quedat sobre la taula y s' assenta à la butaca que hi

haurà prop del balcó.) Nada; 'm tinch d' esperar que hi

posin mitjassolas. (Llegeix; pausa.) Mal llamp!!! Aquet

diari, apesar de! seu tamanyo, no porta res d' interès!

No sé que 'n irech de tenirlo, no servintme més que

per posarme al corrent de tot lo que res m' importa.

(Llegeix.) «Lo senyor don Joseph Plegamans, donà

una conferencia en la societat agrícola La Bleda,

desarrollant lo tema: Importa7icid del arròs com à

tónich cereal. Los aplausos de la concurrència inter-

romperen diferentas vegadas. (En aquet moment cau so-

bre '1 diari un mocador ab la carta de donya Tomasa.) Cent

mil llanceroslü Qui deu ser aquet ximple!., que vol

divertirse à costas mevas... Si puch saber qui ha estat

d' un cop de puny li desencolo tot 1' armason de las

costellas. (Mira al carrer.) L' autor d' aquesta hassanya

deu ser aquell tipoque mira y'm fa posturetas. (Pausa.)

Lleó, reflexiona y no 't dexis portar del génit (Lo mo-

cador se desplega y cau la carta.) Una carta!.. Veyam que

diu. (Llegeix.) Axó no es possible!!! jo somnio!.. jPero

no!., es lletra la de dona (Apreta '1 paper ab molta ràbia.)

Estich resolt! Agafaré aquet mico; 'I faré pujar y si

resulta cert!.. Cent mil doizenas de grossas de llan-

cerosü! ja cal que pensin quin bagulayre 'Is ha de fer

la caixa! (Se 'n và corrent pe '1 foro,)



— II —

ESCEiNA VIII

ERNESTINA, DONYA TOMASA , ANTONET

Ernes. Ja son aquí ias sabaiillas. (A donya Tomasa, que surt.)

Ahoni es lo papà?

Tom. (Sorpresa.) Que no es aquí.^

Ernes. No senyora.

Tom. Com pot ser, si fa poch lemps li he deixat.?^ (Antonet,

entra esverat y 's dexa caure sobre una butaca.) L' Antoneí!
Ernes. Que deu tenir, mamà.!=^

Ant. Aaaayü!

Tom. Però que té.^ Que li passa.^

Ant. Aaaayü! Estich cruxit!

Tom. Si no s' esplica...

Ant. Però que vol que compti... Si tinch l'aparato de la

paraula fora de puesto.

Tom. Però que li ha passat.'*..

Ant. Aaay!.. casi res!.. He baxat cinquanta quatre esgla-

hons de corcoll! Aaaayü!

Ernes. Pobre home!
Tom. (Ab molt interès.) Que s' ha espantat.^

Ant. No senyora... lo que hi fet ha esiat cruxirme 'Is

ossos... Vaya un modo de sortir... Tornava per dirli

que ja havia fet lo seu encàrrech: era '1 replà del pri-

mer pis, quan don Lleó que baxava disparat, m' ha

pegat una empenta... Com que la meva estabilitat es

molt poca, !' he perduda desseguida... Caure y rodo-

lar, tot ha sigut la matexa cosa y lo pitjor es que no
he parat fins à la porteria... ab tan mala sombra, que
he fet caure '1 vetllador... Tot lo que hi havia m' ha

vingut assobre... y '1 coco de las pastetas m' ha fet

malbé '1 meu!... He perdut el mon de vista; però en

cambi, al locarme '1 cap m' he trobat un grapat de
bonys!

Tom. Està ben segur de que ha sigut don Lleó, qui 1' ha

fet caure.'*

Ant. Si, senyora, si... Aaaay!.. L'esquena 'm tiba!

Ernes. Y no sap ahont anava.^
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Ant. No ho sé... perquè no li he anal al darrera.

Tom. Aquest dilxós génit nos ha de causar més d" un

disgust.

Ernes. Y no es ben sensible, que 'I pobre Antoneí se tin-

gui que veure...

Ant. Ja ho pot dir!.. Fet una liàslima!

ESCENA IX

Dits y SERAFÍ

Ser.

Tom.

Ernes.

Tom.

Ant.

Ser.

Ant.

Ser.

Ant.

Tom.

Ser.

Tom.

Ernes.

Tom.

Ser.

(Entra corrent.) Dispensin... si!..

Un altre!

Que deu volguer.'*

No ho sé. Lo que es avuy no guanyarem prou per

sustos.

(Ni per àrnica.)

Los suplico fassin!..

(Aquet soci, 'm sembla que també ha reWut.)

Poden creure que 's lo primer cop...

Dispensim; '1 primer I' he trobat jo.

(^Ensenyantli un trench.)

Que també ha caigut.'*

No senyora... es à dir, si... (no sé lo que 'm dich.)

La meva salvació està, en que permanexi ocult fins

que passi '1 xàfech!

Però quin xàfech.?^

Que plou mamà?
Si no s' explica.

Veuran. Estava parlant ab una senyoreta que viu

frenie mateix d' aquesta casa. La nostra conversa era

sostinguda de balcó à carrer y anava animantse; tant,

que casi pot dirse que viatjavam en lo tren de la nos-

tra fantasia à tota màquina. Faltava molt poch camí

per recorre per arrivar à la estació de la felicita!. ..•

quan m' he trovat sense tocar de peus à terra. La cau-

sa, era un home que 'm tenia agafat pel coll, ab una

mà que semblava de ferro; mentres que 'm deya ab

una veuhassa que feya por, que ab la meva sang pas-

saria la bugada de la seva honra, que 'm desfaria y
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que tindria '1 capritxo d' airavessarme ab no se cuan-

las mils llansas.

Ant. Jugaria qu' ha sigut don Lleó.

Ser. He cregut arrivada la meva última hora. {Semblava

boig!

Ant. No ho sembla; qu' ho es.

Tom. Escolti: ja sab à qui 's refereix lo senyor?

Ant. No senyora, però m' ho penso!
(Tocantse la esquena.)

Ser. S' ha reunit molta gent, y aprofitant la confusió he

fugil. Ab la idea de ferme fonedís m' he posat al por-

tal, no m' he vist prou segú y he pujat 1' escala, he

vist la porta de aquet pis oberta y aqui soch. Ara que

saben lo motiu, d' aquesta intempestiva visita, espe-

ro de vostès permetran que m' esperi un rato. Tol

ab lo fi de que aquet lleó desapareixi y puga anar-

ment tranquilament à casa meva.

Tom. Això no es possible.

Ser. Repari que es 1' úhich medi que pol salvarme. Si

surto al carrer y topo ab aquell salvatge...

Ant. (Qu' haurà estat entretingut pel foro.) Ja es aqui!

Ser. Qui!..

Ant. La fiera!

Tots fugen esverats; donya Tomasa, Ernestina y Serafí, per

una porta cada Un. Antonet vol amagarse, y no podent per tro-

var totas las portas tancadas, se queda acurrucat à un cantó.)

ESCENA X

ANtONET Y D. JOAN

Joan. Ahont' es la gent de aquesta casa?... que no 'm

sents Antonet?
(Tocantli la esquena.)

Ant. (Confonentlo ab don Joan.) Jo no se rés!.. La senyora

m' ha dit que li dongués...

Joan. Si no parlas més ela...

Ant. (Sorprès.) Es voslé, don Joan!

Joan. No, que soch un altre!

Ant. Caramba!.. caramba!.. (quin suslo m' ha donat!)

Joan. Però que 'l passa que tremolas?

Ant. Casi res, sap? Es que fa una estona que 'm sembla

que r esquena 'm tiba.
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Joan. Si no més t' ho sembla, menos mal. Y don Lleó.'^

Ant. Crech que 's pels carrers de Barcelona fent des-

gracias!..

Joan. Fent desgracias.^

Ant. Miri. (Ensenyantli 'i cap.) Jo he sigut la primera

víctima.

Joan. Esplícai!

Ant. Y la segona... es tancada allí dins.

Joan. Però qué ha succehit.^

Ant. No ho sé pas; r,únich que puch dirli. (Ab molt misteri.)

Es que tinch tot lo cos macat.

Joan. Macat! Y perquè.'*

Ant. Perquè 'Is esglahons no son gens tous.

Joan. Déxat estar de bromasl

Ant. Per broma, la que he fet quan he baxat rodolant,

tots cinquanta quatre...

Joan. Cada cop t' entench menos.

Ant. No 'n fassi cas, perquè avuy aquesta casa sembla

una sucursal de Sant Boy.

Joan. Qué ho dius per mi.?*

Ant. Per tots plegats!.,

Joan. Deu, me valga!.. no sé quin sant me deté, ó sinó

aquí mateix... (Amenassamlo.) Per supuesto, que tota

la culpa es meva per donar conversa à un ximple.

Ant. (Fentli una reverencia exagerada.) Ab lo seu permís...

(Se 'n va. Al sé à la porta topa ab don Lleó que 1' àgata per un
bras.)

ESCENA XI

Dits, y DON LLEÓ.

Lleó. Cent mil llancerosü! Per fi! per fi!!!... has caygut à

las mevas mans!

Ant. Don Lleó... tingui llàstima!..

Lleó. (Dexantlo ab brusquetat.) No ets pas tú, '1 que jo busco.

Joan. Però que 't passa.^

Lleó. Casi res... Aquei cop no se 'm escaparà perquè tinch

la porta tancada y no té cap més sortida que 'I balcó.

Joan. Però...
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Lleó. Me 'n passa una com un cove y la meva venjansa

serà terrible.

Joan. Calma, Lleó!

Lleó. Llegeix axó-.

(Donantli la carta.)

Ant. (Aquet home, es una calamitat assiàiica.)

Lleó. Com que tinch la seguriíat de que es aquí, no vaig

depressa... Axó sí, quan t' agafi faré feyna.

Ant. (Ay, la mare, axó s' enreda!)

Joan. Repara que no es firmat...

Lleó. Me fas molt tonto al suposarme capàs de confon-

dre la lletra de la dona als vint anys de matrimoni.

Joan. De tots modos he cregut convenient, fertho ob-

servar.

Lli-ó. Es inútil que t' escarrassis. jNo hi ha dupte, me la

fregia, però t' asseguro que li traurà la paella del

foch!

Joan. Calma, Lleó.

Lleó. Si no es possible!., de moment registraré '1 pis y
quan lo trobi... Brrrrruff!!!... (Apreta '1 mocador que

porta à la mà y se 'n va per la porta qu' està Serafí.

ESCENA XII

ANTONET y DON JOAN

Ant. (Aquet home s' ha proposat que 'I metge de la casa

de socorro tingui feyna extraordinària.)

(Queda al mitg de la escena, sense darse compte de lo que li

passa.)

Joan. (Apesar de la tal carta... no crech que la Tomasa
hagi sigut capàs d' una cosa semblant...) Antonet!

Anionet!

(Veyent que '1 primer cop no contesta, al cridarlo per segona

vegada, li toca 1' esquena.)

Ant. (Espantat.) Li juro que jo!..

Joan. Però que teniu avuy.^... En Lleó està furiós; tú

sembla qu' estiguis espantat...

Ant. Espantat, no!... Lo que tinch es un cap molt espès!

M' hi sento una cosa més estranya!... Sembla que 'i

meu cervell se cambihi de domicili!
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ESCENA XIII

Dits y SERAFÍ ,

Sep. (Surt molt à poch à poch.) M' he equivocat! Pensant

fugi d' aquet zulú, jo mateix me li he posat à tret!

Si recordés per ahont hi entrat... Però, com es possi-

ble que me 'n recordi si aquet susto m' ha estroncat

la memòria.
Ant. (Adonantsent diu à D. Joan.) Aquet jove, es aquella se-

gona víctima'que li deya.

Joan. Cada cop se 'm fà més gran lo capdeil que hi co-

mensat apenas hi entrat.

Ant. Don Lleó, à més de dirli lot lo que li ha vingut bé,

r ha esgarrapat.

Ser. (Al Antonet.) Permeti: vol ferme '1 favor d' indicarme

'I camí més breu y més segú per arribar al carré.'^

Joan. (Conexentlo.) Qué miro! Ets tú, Serafí.^

Ser. Don Joan!)

Ant. Que '1 coneix.^

Joan. Penso que sí... Però que hi fas aquí?

Ser. Si vol que li sigui franch, no ho sé.

Joan. (ai Antonet.) Estàs ben segú de que 1' ha insultat.'*

Ant. • Ell bé ho ha dit.

Joan. Vols ferme 'i favor de dirme que ha passaL^*

Ser. Casi res. Parlava molt tranquil ab la Lluisela,

quan aquet senyor que registra 'I pis m' ha agafat

pel coll.

Joan. (Enfadat.) A tú!.. A lú agafarte pel coll!., y que més.^

Ser. No gran cosa, perquè he pogut fugir; però ab tant

mala sombra, que sens pensarho, jo mateix m' he

posat à las sevas mans. No fà gayre ha entrat ahont

jo eslava amagat, no m' ha vist y s' ha dirigit à las

habitacions interiors. He cregui arrivada 1' hora de la

meva salvació y he sortit ab animo de passar la porta...

Joan. Que vol dir, passar la porta! Devant meu li dema-
naràs una satisfacció, y si aquesta no 'm satisfà!...

portaràs la cuestióal terreno del honor!

Ser. Consideri don Joan, que Deu no 'm crida pel camí

de las armas.
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Joan. Donchs, si no 't crida... hi vas.

Ant. (Aquet mesire '1 compromeirà.)

Ser. Veurà...

Joan. Tú calia! Passar aquet insult seria vessar una ga-

lleda de tinta sobre 'Is pergamins de família, y això

no ho puch consentir.

Ant. Ni jo tampoch.

Joan. Y si 't pensas casarte ab la Lluiseta, es precís que

no surtis d' aquesta casa sense que don Lleó l' hagi

dat esplicacions de la conducta que ab tu ha seguit.

Ant. (Aquet manso portava '1 genit amagat.)

Joan. Jo 'm quedo à ferte costat y segons lo giro que

prengui la cuestió '1 mato. Estich més tip del génit

d' aquest home, que TarragJna de peix. De lots mo-
dos, la culpa es tota teva; si en lloch de preocuparte

pel color dels guants y altras ximplerías fillas de la

moda, haguessis après de tirà '1 floret, ara estarías en

disposició de ferli un forat à qualsevol "puesto.

Ant. (Vaya; aquet ha fet una broma molt seguida, si s' ha

pensat que don Joan lo defensaria.)

Ser. Escolti; no seria millor qu' ho deixéssim tot com
està y 'ns...

(Anantsen.)

ESCENA XIV

Dits y D. LLEÓ

Lleó. Cent mil llancerosü! (Deturant à Serafí.) Per fill!

Joan. Per fi, qué.'*

(Interposantse, entre Serafí y don Lleó. Quedant formant dos
grupos. Antonet y Serafí un, y don Joan y don Lleó, 1' altre.)

Lleó. Ha caygut à las mevas mans!

Joan. Aquí 1' únich qu' ha caigut es vostè... don Valent!..

Que es gayre lucratiu I' ofici de papu.^

Lleó. Que vols dir ab aixó.^*

Joan. Com que 's dedica à espantar criaturas!

Ser. (Al Antonet.) Quin pés me trauré de sobre quan hagi

surtit d' aquesta casa!

Ant. Ja ho crech ja. No cal que m' ho juri.

Lleó. Don Joan, repari que no estich per bromas, y que
'm trobo disposat à...
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Joan. Parlo en serio, y 1' únich que linch que dirli, es

que linch facultats del senyor...

(Per Serafí.)

Ser. (Agafantshi.) Ay! Defénsim!..

Joan. Perexigirli una satisfacció, advertintli, que si aquei-

xa no 'ns diexa satisfets, rebrà la visita de dos amichs...

Lleó. (Exaltat.) A mi!., à mi exigirme!..

Ser. (Abmolt espant.) Aguantim!

Ant. Que te por de fer una desgracia?

Lleó. (Confós.) Joan, te suplico... te demano per favor que

't fassis carrech de la meva situació y no vullguis

riure à costa d' una cosa tan seria.

Ant. (Apesar de ser tant valent ha quedat més petit qu*

un microbi casulà.)

Joan. Que vol dir brometas! Parlo en serio y vull que 'm

digui perquè ha insultat al senyor.

Lleó. Si... Però antes es precís que ell digui quina classe

de relacions ha tingut ab la Tomasa. L' únich re-

mordiment que linch, es no haberlo esbocinai desse-

guida.

Joan. Es dir, que aquet es 1' indivíduo à qui anava diri-

gida la carta.í^... (Agafant à Serafí.) Escolta, bon mos-

so. Del senyor, (per don Lleó,) per ara, no tens de

lenirne por, perquè no intentarà rompretla cara, fins

que jo no te 1' hagi feta à trossos. (A don Lleó.) Y à

tú, 't suplico que 'm dispensis. Aquellas paraulaseran

fillas de la preocupació.

Lleó. Tracto solsameni de venjarme matant aquet tipo,

y espero que tu seràs un dels meus padrins.

Ant. (A Serafí.) Perdut, per perdut, parlaria.

Sep. (Ab molta por.) Asseguro que no sé de que se 'm parla,

y que...

Joan. No t' escarrassis; ja faràs memòria quan entrarà 1'

obligat del bastó. (Fent acció de pegarli.)

Lleó. Deu me detinga!.. (Vol pegarli; don Joan ho impideix.)

Joan. Paciència, qu' encara no es I' hora de fer sang.

Ser. Don Joan, insisteixo en que soch ignocent!

Lleó. Brufffü!

(Vol tirarseli à sobre: don Joan torna à impedirho.)

Ant. (Las camas me fan la figuereta!)
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Lleó. Cent mil llanceros!

(A Don Joan.;

Joan. Ara comensarém V interrogatori.

Lo senyor 1' acusa...
(Per don Lleó.)

Ser. Si no he comès cap delicte.

Joan. Es dir que per vostè 1' enramar capitells es la cosa

més natural.^

Ser. Li juro per lo meu amor.

Joan. Lo seu amor! Ja li pot cantar las absoltas.

Ser. Que soch una víctima del furor d' aquet home!..

Ant. M' enterneix, aquet xicot.

Joan. (A don Lleó.) No surtirém de duptes, fins que la

Tomasa sigui aquí...

Ant. Si volen, aniré à buscaria.

Joan. Si sap ahont es...

Ant. Vaig al moment. (Ja poden ferme un nús à la qúa

per que trigaré à tornar.)
(Se'n va.)

ESCENA XV

Dits, menos ANTONET. Aviat TOMASA.

Lleó. jEstich cego de ràbia!

Ser. Axó deu ser un mal entès...

Lleó. Calli, que 'm posa nerviós ab aquesta veu de flauta

escardada.

Ser. Diu que 'I poso nerviós. Desprès que s' han divertit

ab mi.

Joan. Ara vindrà la teva dona y es precís que 't continguis.

Lleó. Segons lo giro que prengui la cuestió la escanyo.

Ser. Don Joan... per favor...

Joan. Vostè segui. (Obligantlo à seure à 1' altra butaca.) Y no

piuli fins que vegi lo pà à dos dits del nas.

Tom. (Que surt agafada ab 1' Antonet fentlo servir de pantalla.

Me demanavan.'*

Lleó. Bruff"!!!

(Volent embestí à Tomasa.)

Joan. (Contenintlo.) Calma, Lleó, calma. (Sempre al costat d^

don Lleó.) Senyora: la seva escandalosa conducta, te

indignat al seu marit.
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Tom, Dech advertirli, don Joan, que à no ser vosié una

persona amiga, ja m' haguera retirat. Y à vostè don

Lleó, també dech manifestarli que 's necessita tenir

un fetge més gros que un llus enamorat per permetre

que se m' insulti al seu devant.

Lleó. Jo!!!

Joan. Silenci! (a donya Tomasa.) Y si per demostrarli que

's trova en una situació difícil li presentés un cert do-

cument?

Tom. Permeti que ho dupti, fins que '1 vegi,

Joan. Fassim lo favor... Miri si coneix aquesta lletra.?^

(Li dona la carta à donya Tomasa, que queda sorpresa al lle-

giria.) Ha fet efecte.

Tom. De tot axó 'n té la culpa lo génit del senyor.

(Senyalant à don Lleó.)

Lleó. Es dir, que jo?

Tom. Tol lo dia tira cossas!

Joan. Qu' es axó de tirar cossas! Qu' es pensa qu' es I'

auxiliar de cap terrayre?

Lleó. Cent mil llancerosü!

Tom. No 't sulfuris!..

Lleó. Brufffl...

Tom. M' esplicàré. Antonet, fassi '1 favor de dir à la se-

nyoreta que arxivi la por y que vingui desseguida.

Ant. Seran servits.

(Fa una reverencia y se 'n và.)

Tom. jNo 'm sé esplicar com aquesta ditxosa carta li ha

arrivat à las mans!

ESCENA XVI

Dits, ERNESTINA

Ernes. Mamà...
(Quedanise à la porta: te moltapor.)

Tom. Fesme '1 favor.

(L' agafa per una ma y la fa sortir à escena.)

Ser. jAxó fa cara d'anar llarch... Malvinatje!..

Joan. Es inútil que fassi '1 mut, perquè ho sabém tot.

Ernes. Tot...? (Pobre de mi... quina prèdica m' espera.)
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Tom. Ara 'ns faràs la historia del leu amor, sense descuy-

darte allò de la carta.

Lleó. (No podentse contenir.) Axís estavam!

Ernes, Jo no havia dit res...

Lleó. Acabaràs...! Ei dia que se m' espatlli '1 mecanisme

de la paciència...!
^

Ernes. Jo...!

Lleó. (Crit, fort.) Jo, qué?

Ser. jPer lo que puga ser comensaré à encomanar la

meva ànima!

Ernes. Es vritat, 1' estimo y la causa d' haver callat es la

por.

Joan. Pobra noya! Cómprali un gos!) •

Ernes. Avuy m' ha tirat una carta y la mamà m' ha sor-

près llegintla; s' ha oposat à que las nostras relacions

continuesin y volia...

Lleó. Axó es fugir per la tangent. Al assumpto!

Tom. No 's precipiti, que pendría mal.

Ernes. Volia que li escribís una carta dientli que tot havia

acabat... y veyent que. jo no 'm determinava 1' ha es-

crit ella.

Joan. Vólst jugar que aquest dipòsit de ràbia (per D. Lleó)

s' ha proposat divertirse à costas mevas?)

Tom. Està satisfet.^

Lleó. Axó no es mes que una escusa.

Tom.. Si ho dupta, pot cridar à 1' Antonet que 1' ha por-

tada à puesto.

Joan. ; Axó no ha estat mes que una gràcia d' aquest se-

nyor!

Ser. Quan hagi acabat la feyna ja faran lo favor d' avi-

sarme.

Joan. No te 'n aniràs fins que se t' hagi donat una satis-

facció. I

Ser. (Y quin interès en que 'm rompi '1 cap ab aquesta

fúria dissecada!)

To.M. No sé que li deu passar perquè està desconegut.

Ernes. Qu' ho diu perquè no crida?

Ser. Donchs si no manan lo contrari, 'm retiro... à casa

m' esperan per sopar.

Joan. Que li tomban lo plat quan no hi es à 1' hora.'*
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(Serafí fa un saludo.) Vagi, vagi; ja 'm quedaré per arre-

glarho lot, y si la cosa no fila bé, ja li enviaré un re-

cado.

Arregliu com vuligui. (La cuestióes pasar la porta.)

ESCENA XVII

Dits, menos, SERAFÍ

Joan. Espero don Lleó que no voldrà firmarse una pa-

tent de cobart no volent desafiarse ab aquet jove que

acaba de sortir.

Lleó.. Arregliu com vuligui que jo no 'm desdiré del

tracte.

Joan. Axis m' agradan los homes. Las satisfaccions son

uns cataplasmas que no curan los bonys, ni rentan 1'

honor. Los millors arguments, son dos rivals, dos

pistolas, quatre padrins, una carretada de càpsulas...

y moure 'I dit fins qu' un dels dos fassi una ganyota

y prengui assienlo en lo cotche de la eternitat.

Lleó. Dich per segona vegada, que 'm té à la seva dispo-

sició.

ESCENA ULTIMA

Dits, y PACO

Paco. Servidor de vostès.

Ernes. (Ell.)

Joan. Que hi buscas, aqui.'*

Paco. Perdoni, papà. Feya rato que 'I buscava... La Llui-

seta ha tingut un tropell... Crech que en Serafí...

Tom. (a Ernesiina.) No es aquell de la carta.?*

Joan. Se pot saber qu' ha succehit?

Lleó. Estich que no sé ahont soch.

Paco. Eran de visita à casa de las Pons, en Serafí las es-

tava esperant...

Ernes. (a donya Tomasa.) No ho sabía que fos fill de don Joan!
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Paco. Ha tingui cuestions y...

Joan. Si no soch jo 'I matan.

Paco. Vosié sabia...'*

Joan. Tol!..

Tom. (a Ernestina.) No se m* escaparà sense aclarir allò de

la caria.

Ernes. Mamà...

Paco. (a donyaTomasay Ernestina.) Dispensin, si agobiai per

lo pes de tanta desgracia... no habia reparat... (Salu-

dantlas.) Als peus de vostè... Com se irova, senyoreta

Ernestina.^.

Quedan formàn un grupo, Ernestina y Paco. Don Lleó conti-

nua ensopit; don Joan no sap que ter y donya Tomasa, va à bus-

car la carta que don Joan haurà deixat sobre del vetllador.

Tom. (A don Joan.) Vol ferme '1 favor de preguntar al seu

fill si coneix aquesta carta?

Paco. Ay!
(No pararà de fer posturas à Ernestina.)

Joan. Lo que 'm sembla que faré... seran reformas à la

faixada del seu espòs.

Tom. Permetim jove... (Ensenyantli la carta.) Coneix aques-

ta cana?
(Serafí queda tot parat y no sab que dir.)

Joan. Sembla que ja sabs de que 's tracta... Parla y cuida-

do de dir las cosas al revés, perquè 't podria costar

un disgust...

Paco. Jo papà... si es vrital... m' agrada... sembla que 'm

corresponia y aquesta larde m' ha tirat aquesta carta

y jo ple de despit li he tornat à tirar un altre cop.

Joan. C^e has fel desgraciat!.. Lleó dispénsam... Ja ho
comprench toll.. La carta no 1' has tornada à la se-

nyoreta, (fent acció de tirar) sinò al seu papà... la carta

era escrita per la senyora... (Per donya Tomasa.) Vaja 't

felicito!... En Serafí y la teva germana, poden agra-

hirie '1 disgust qu' han tingut... Lleó, vina 'Is meus
brassos!

Lleó. (Sense moures.) Lo cap me balla!

Joan. Tot ha sigut un enredo del meu fill!.. 1' has confós

ab lo promès de la meva filla!..

Tom. Ay, quin oes m' he tret de sobre!)

Joan. (a Paco.) Tú 1' eslimas.^
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Paco. Moll 1' eslimo!

Joan. Tú 1' esiimas à n' ell.'*

Ernes. Don Joan!..

Joan. (Agafa à donya Tomasa y la porta al costat de 'n Lleó.) Se-

nyors, tinch lo gust de demanarlos la mà de la seva

filla, per lo meu fill. No 'm desayrin y després dels

disgustos passats siga aquest casament 1' arch de sant

Martí, que surti en 1' espay de la nostra ditxa.

Tom. Per mi no hi ha inconvenient.

Lleó. Y per mi tompoch.(Se donan las mans. Don Lleó agafa

'Is noys y 'Is fa donar las mans.) Fills meus, siguéu ditXO-

sos. Per la nieva part, aprofitaré la llissó y prpmeto

formalment, dominarme '1 génit ab lo fi de que cap

etsegallada meva puga turbar ni un sol moment ia

vostra eterna felicitat.

TELO






